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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Avtal avseende justering av 

rättighetsinnehav för patent (dnr SU 

FV-6.19-0357-18). Föredragande: 

Claes Magnusson, 

Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

2.  Anmälan av överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och 

Rymdstyrelsen avseende samarbete 

med Meteorologiska institutionen (dnr 

SU FV-5.1.2-0871-18). Föredragande: 

Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna.  

3.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

avseende samarbete med Institutionen 

för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-6.1.2-0700-18). Föredragande: 

Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna tillägget till 

överenskommelsen.  

4.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Juridiska institutionen, 

(dnr SU FV-2.3.2-3245-16). 

Föredragande: Agita Akule-Larsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Johan Schelin, 

till professor i sjö- och transporträtt fr.o.m. 

2018-04-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

5.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid 

Nationalekonomiska institutionen (dnr 

SU FV-1.2.2-3912-17). 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Sten 

Nyberg till prefekt och universitetslektor 

Anna Seim till ställföreträdande prefekt för 

perioden 2018-08-01 - 2021-07-31. 

 

6.  Ändring av namnet på Institutionen för 

socialt arbete – Socialhögskolan (dnr 

SU FV-1.2.1-0633-18). Föredragande: 

Felicia Markus, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att ändra namnet på 

Institutionen för socialt arbete – 

Socialhögskolan till Institutionen för socialt 

arbete (engelsk översättning: Department of 

Social Work).        
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har 

informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna 

Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    

 

7.  Förslag från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om att få utlysa en 

anställning som adjunkt i teckenspråk 

på heltid vid Institutionen för lingvistik 

(dnr SU FV-2.3.1.4-0374-18). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

8.  Ytttrande över betänkandet Nationella 

minoritetsspråk i skolan – förbättrade 

förutsättningar till undervisning och 

revitalisering (SOU 2017:91) (dnr SU 

FV-1.1.3-0051-18). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

9.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakulteten om återanställning av 

professor efter pension vid 

Kulturgeografiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-1130-18). 

Föredragande: Hans Rosenberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Gunnel Forsberg 

som återanställd professor med omfattningen 

10 procent fr.o.m. 2018-04-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2019-08-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

10.  Ansökan om tjänstledighet från 

professor vid Nationalekonomiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.10-1186-

18). Föredragande: Hans Rosenberg, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Martin 

Flodén tjänstledigt med omfattningen 100 

procent under perioden 2018-05-22–2024-

05-21. 

11.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

pedagogik och didaktik (dnr SU FV-

6.5-1207-18). Föredragande: Sandra 

Persson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 


